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 بازاریابی برنامه

 احتیاج بازاریابی برنامه به خودتان، وکارکسب رشد   برای

 پاسخ زیر هایپرسش به بازاریابی درست   یبرنامه یک. دارید

 :دهدمی

 هستند؟ کسانی چه شما هدف مشتریان  

 کنید؟ جذب را هدف مشتریان این چگونه

 شما همیشگی خریدار تا کنید حفظ را خود مشتریان چگونه

 باشند؟

 شود، تنظیم درستی به شما بازاریابی برنامه که صورتی در

 مشتریان آن، کمک به توانیدمی که بود خواهد راهی ینقشه

 خود سازمان موفقیت چشمگیری طور به و کنید جذب را شماریبی

 برنامه یک کلیدی بخش 15 ادامه، در. ببخشید بهبود را

 .کنیممی معرفی را بازاریابی

 بازاریابی برنامه در مدیریتی خالصه 

 

 نام از که طورهمان. بنویسید کار آخر را خود مدیریتی یخالصه

 برنامه هایبخش از یک هر از ایخالصه صرفا بخش این پیداست، آن

 یبرنامه از کلی نمای یک مدیریتی یخالصه. شماست بازاریابی

 کارمندان، قبیل از دیگر اعضای و خودتان اختیار در را شما

 .دهدمی قرار غیره، و مشاوران

 بازاریابی برنامه ابزار-2

 شدن افزوده برای شما که هستند هاییوثیقه بازاریابی، ابزار

 وکارتان،کسب به احتمالی مشتریان و کنونی مشتریان میزان به

 هایکارت چاپی، بروشورهای سایت،وب. کنیدمی استفاده آنها از

 بررسی. هستند بازاریابی ابزار از بخشی ها،کاتالوگ و ویزیت

 دارید، اختیار در را بازاریابی ابزار از یککدام کنید

 این در باید را یککدام یا بیاورید دست به باید را یککدام

 .کنید اصالح تان،برنامه از بخش
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 بازاریابی برنامه هدف مشتریان- 3

 این در. هستند شما هدف که است مشتریانی یدرباره بخش این

 عالیق) شناختیروان شرح ،(جنسیت سن،) شناختیجمعیت شرح بخش،

 خدماتی و محصوالت از آنها دقیق نیازهای و هاخواسته و( آنها

 تر  روشن شناسایی   توانایی.شودمی توصیف کنید،می ارائه که

 نتیجه در) تبلیغات دقیق   کردن   مشخص در هم هدف، مشتریان

 بهتر فکریهم در هم و( بیشتر گذاریسرمایه یبازده دریافت

 .بود خواهد مفید احتمالی مشتریان با

 شما پیشنهادهای-5

 با آنها ترکیب از شما که هستند خاصی معامالت پیشنهادها،

 به قدیمی مشتریان بازگرداندن و جدید مشتریان جذب برای هم

 تست شامل توانندمی پیشنهادها. کنیدمی استفاده خودتان سوی

 هابسته نارضایتی، صورت در وجه بازگشت تضمین رایگان،

 پیشنهاد و( بسته یک در مختلف خدمات یا محصوالت ترکیب)

 چنین یارائه به نیازی شما وکارکسب شاید. شوند تخفیف

 آنها از استفاده کلی طور به اما باشد، نداشته پیشنهادهایی

 .شد خواهد شما همیشگی مشتریان شمار ترسریع رفتن باال سبب

 بازاریابی برنامه (USP) فرد به منحصر فروش پیشنهاد -6

 USP=Unique Selling) فردمنحصربه فروش پیشنهاد یک داشتن

Proposition) رقبایتان از را شما شرکت زیرا دارد، زیادی اهمیت 

 USP بزرگ، هایشرکت از بسیاری بارز   ویژگی. کندمی متمایز

 بی باید بسته: »است این FedEx شرکت USP مثال، برای. آنهاست

  فروش، پیشنهاد این. «شود داده تحویل شب یک ظرف برگرد برو
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 مهم شانبرای سریع تحویل و اعتماد قابلیت که مشتریانی برای

 .دارد جذابیت بسیار است،

 بازاریابی برنامه در گذاریقیمت استراتژی-7

 برای. باشند همسو باید شما گیری  موضع و گذاریقیمت استراتژی

 در برتر برند یک عنوان به شما شرکت خواهیدمی اگر مثال،

 مشتریان است ممکن پایین حد از بیش قیمت شود، شناخته صنعت

 ،بازاریابی برنامه از بخش این در. بازدارد خرید از را

 از گذاریقیمت پشتیبانی   ینحوه و خودتان دلخواه گیریموضع

 .دهید شرح تفصیل به را آن

 تبلیغات استراتژی-8

 است بازاریابی برنامه هایبخش ترینمهم از یکی تبلیغات بخش

. پردازدمی جدید مشتریان به شما دسترسی چگونگی شرح به و

 آنها از برخی که دارند وجود متعددی تبلیغاتی هایروش

 :از عبارتند

 تلویزیونی؛ تبلیغات

 تجاری؛ نمایشگاه بازاریابی

 مطبوعاتی؛ یاعالمیه

 آنالین؛ تبلیغات

 .رویدادی بازاریابی

 هاگزینه این از یک هر بازاریابی، برنامه از بخش این در

 نحو به آنها از یککدام بگیرید تصمیم و بگیرید نظر در را

 .ساخت خواهد ممکن هدف مشتریان به را شما دسترسی مؤثرتری
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 مالی هایبینیپیش-9 

. است لیما هایبینیپیش شما، بازاریابی برنامه نهایی بخش

 در این از پیش تا که را اطالعاتی تمام ها،بینیپیش این در

 برای. بگیرید نظر در اید،گنجانده خود بازاریابی برنامه

 شوید، متحمل دارید انتظار که تبلیغاتی هایهزینه مثال،

 سود، و فروش جدید، مشتریان خصوص در انتظار مورد نتایج

 حفظ جدید استراتژی یدرباره انتظار مورد نتایج همچنین،

 .بیاورید حساب به را مشتری

 نخواهند دقیق درصد 100 هرگز شما مالی هایبینیپیش اینکه با

 کدام و تبلیغاتی هایهزینه کدام اینکه شناسایی برای بود،

 شما برای را گذاریسرمایه یبازده باالترین هااستراتژی

 انجام با همچنین،. کنید استفاده آنها از داشت، خواهند

 اهداف مثال،) کرد خواهید تعیین را اهدافی مالی، هایبینیپیش

 آنها به رسیدن برای شما شرکت که( ارجاع یبرنامه برای شما

 .کند تالش باید

 باید بازاریابی، برنامه بخش 15 از یک هر کردن کامل برای

 خواهید برنامه، این تکمیل از پس اما. دهید خرج به حوصله

 چنین داشتن ینتیجه چون است، داشته را شما تالش ارزش که دید

 .شماست سود و فروش صعود ای،برنامه

 توزیع برنامه -10

 شما از مشتریان خرید ینحوه جزئیات   به توزیع یبرنامه

 طریق از مستقیما مشتریان آیا مثال، برای. پردازدمی

 از آنها آیا کرد؟ خواهند خرید شما از تانسایتوب

 هاییپرسش و کنند؟می خرید دیگر فروشانخرده یا کنندگانتوزیع

  بتوانید آنها کمک به که کنید فکر هاییراه به. دست این از
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 بخش این در را هاراه این و کنید پیدا دسترسی مشتریان به

 .کنید ثبت تانبازاریابی برنامه از

 اینترنتی بازاریابی استراتژی -11

 خرید مشتریان اغلب امروزه نخواهید، چه بخواهید، چه

 ترجیح جدید خدمات یا محصوالت یافتن برای را اینترنتی

 بازاریابی استراتژی یک داشتن   کلمه، دقیق معنای به. دهندمی

 کمک رقابتی مزایای کسب و جدید مشتریان جذب به درست، آنالین  

 .کندمی

 آنالین بازاریابی برنامه و استراتژی کلیدی بخش چهار

 :از عبارتند

 دوست که کنید شناسایی را کلیدواژگانی: کلیدواژه استراتژی

 .کنید سازیبهینه آنها با را خود سایتوب دارید

 سایتوب در را اسنادی: وجوجست موتورهای سازیبهینه استراتژی

 بارزتری نحو به را برتر کلیدواژگان که دهید قرار خود

 .بدهند نمایش

 آنالینی تبلیغاتی هایبرنامه: پولی آنالین تبلیغات استراتژی

 آنها از هدف مشتریان به دستیابی برای خواهیدمی که را

 .بنویسید کنید، استفاده

 از استفاده چگونگی یدرباره: اجتماعی هایرسانه استراتژی

 مطالبی مشتریان، جذب برای اجتماعی هایرسانه هایسایتوب

 .بنویسید

 بازاریابی برنامه تبدیل استراتژی -12
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 برای شما که دارند اشاره هاییوشر به تبدیل هایاستراتژی

 استفاده آنها از سودآور مشتریان به احتمالی مشتریان تبدیل

 تبدیل کار تواندمی فروش توضیحات بهبود مثال برای. کنیدمی

 نشان مثال،) اجتماعی مستندات افزایش همچنین،. کند بهتر را

 همیشه تقریبا( تانشرکت از قدیمی مشتریان رضایت دادن

 بخش این در. شود شما فروش و تبدیل کار تقویت   سبب تواندمی

 یکنندهتقویت هایاستراتژی کدام از که کنید مشخص برنامه، از

 .کرد خواهید استفاده تبدیل

  مشترک گذاریسرمایه -13

 

 شما که هستند هاییتوافق ها،شراکت و مشترک هایگذاریسرمایه

 برسید جدید مشتریان به تا کنیدمی ایجاد دیگر هایسازمان با

 اگر مثال برای. کنید کسب بیشتری سود موجود، مشتریان از یا

 که سودآوری کامال تصمیم است، گیتار هایسیم فروش شما کار

 شریک گیتار یتولیدکننده یک با که است این بگیرید توانیدمی

 اختیار در را گیتار خریدار مشتری هزاران از فهرستی که شوید

 .داشت خواهند احتیاج گیتار سیتم به آینده در شکبدون و دارد

 نیازهای به شما، شرکت از مشتریان خرید از پس و حین قبل،

 خدمات و محصوالت که هاییشرکت از بسیاری. کنید فکر خوب آنها

 خوبی شرکای توانندمی فروشند،می را شما مشتریان نیاز مورد

 از بخش این در را هاییشرکت چنین فهرست. باشند شما برای

 آنها با شراکت برای سپس و کنید ثبت خود بازاریابی برنامه

 .شوید عمل وارد
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 بازاریابی برنامه مشتری حفظ استراتژی-14

 مشتریان ترغیب روی گذاریسرمایه جای به هاسازمان از بسیاری

 جذب صرف را زیادی انرژی و وقت بیشتر، خرید برای فعلی

 حفظ هایاستراتژی از استفاده با. کنندمی جدید مشتریان

 وفاداری یبرنامه یا ماهانه هایخبرنامه قبیل از مشتری

 ترغیب بیشتر خرید به را تانفعلی مشتریان توانیدمی مشتری،

 به بخش، این در. دهید افزایش را خود سود و درآمد و کنید

 حفظ برای آنها از بتوانید که بپردازید هاییشیوه شناسایی

 .کنید استفاده مشتری

 ارجاع استراتژی-15

 تحول شما موفقیت در تواندمی قوی مشتری   ارجاع یبرنامه یک

 یک شما مشتریان از یک هر اگر مثال برای. کند ایجاد اساسی

 مشتریان شمار بر دائما بدهند، ارجاع شما به را جدید مشتری

 ارجاع   استراتژی یک اگر این، وجود با. شد خواهد افزوده شما

 دست رشدی چنین به بتوانید که است بعید باشید، نداشته رسمی

 مشتریان از زمانی چه که کنید تعیین باید مثال، برای. یابید

 آنها به چطور کار این برای کرد؟ خواهید ارجاع تقاضای

 سازمان برای ارجاع استراتژی بهترین به دهید؟می پاداش

 خود بازاریابی برنامه در را آن و کنید فکر خودتان

 .بگنجانید
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